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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια πυροσβεστήρων 

 
 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια πυροσβεστήρων για την κάλυψη 

των αναγκών των εγκαταστάσεων της σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στη συνέχεια, 

 

προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 

30/10/2018 και ώρα 14:00, στη διεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ, Τμήμα Προμηθειών, 8ος όροφος, 

Τσιμισκή 98, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

Περιγραφή 

ΕΙΔΟΣ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

CO2  5 kg 25 

Pa  12 kg 1 

Pa 6 kg  23 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά Σκόνη 

Ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 34 Α  233Β CE 

Θερμοκρασία λειτουργίας:   -30οC μέχρι 60oC  

Πίεση δοκιμής:  26 bar 

Μέσος χρόνος κένωσης:   18,97sec 

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση:  18bar 

Υλικό δοχείου: St12 

Υλικό κλείστρου: HPb59-1 

Βαλβίδα ασφαλείας: 19-26 bar 



Υλικό κατάσβεσης: Διοξείδιο του Άνθρακα CO2 

Ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 55B 

Θερμοκρασία λειτουργίας:   -30οC μέχρι 60oC  

Πίεση δοκιμής:  250bar 

Μέσος χρόνος κένωσης:   28,91 sec 

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση:  174 bar 

Υλικό δοχείου: St12 

Υλικό κλείστρου: HPb59-1 

Βαλβίδα ασφαλείας: 225 + 22.5 bar 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η προσφορά που θα κατατεθεί θα περιλαμβάνει τιμή ανά μονάδα και συνολική τιμή χωρίς 

τον ΦΠΑ. 

Θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των πυροσβεστήρων. 

Οι πυροσβεστήρες θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στους χώρους που θα υποδείξει η 

ΕΥΑΘ ΑΕ. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, 

επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι  α) δεν τελεί υπό πτώχευση,  δεν έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης και  ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό  αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,  ή βρίσκεται σε 

οποιασδήποτε άλλης ανάλογη κατάσταση και β) δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του από 

αυτούς περιλαμβάνονται στο άρθρο 73 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει 

από τον προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται 

στη Υπεύθυνη Δήλωση. 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από αρμόδια επιτροπή και μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που 

θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο της αιτούμενης προμήθειας. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και σε περίπτωση που η δαπάνη είναι 

άνω των 2.500 € πλέον ΦΠΑ και 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 



Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε διάστημα 45 -60 ημερών από την παραλαβή 

αυτών από το Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών 

πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και η ΕΥΑΘ ΑΕ δεσμεύονται για την τήρηση των διατάξεων του 

Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη κα Ελευθερία Λίλη, στο 

τηλέφωνο 2310966929 
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